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Geachte mevrouw Kroon, 
 
In de brief van 5 november 2007 informeert de Staatssecretaris de Tweede Kamer over de wijze 
waarop hij van plan is de vergunninguitgifte voor digitale omroep via T-DAB in te richten. Hiertoe is de 
Staatssecretaris overgegaan nadat verschillende woordvoerders er tijdens het Algemeen Overleg van 
1 november 2007 op aan hebben gedrongen om een deel van de uit te geven T-DAB frequentieruimte 
voor radio te oormerken. De Staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat er een vergunningvoorwaarde 
wordt toegevoegd en dat met elke van de drie te verdelen kavels ten minste zes landelijke1 
radioprogramma’s moeten worden doorgegeven. Hiermee komt de Staatssecretaris gedeeltelijk terug 
op de voorgenomen bestemmingsverruiming van de T-DAB vergunningen van radio naar omroep.  
 
Voorafgaand aan het Algemeen Overleg van 1 november hebben het college van de Onafhankelijke 
Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) en de raad van bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) op 25 oktober 2007 een advies uitgebracht aan het ministerie 
van Economische Zaken inzake de voorgenomen vergunninguitgifte van T-DAB frequentieruimte. 
Omdat een verandering in de vergunningvoorwaarden een ingrijpend effect kan hebben op de inhoud 
van een dergelijk advies, vragen OPTA en de NMa in de toekomst om terughoudendheid van het 
ministerie bij het vragen om advies, alvorens vergunningvoorwaarden definitief vastliggen. OPTA en de 
NMa benadrukken in dit geval echter dat het advies van 25 oktober geheel van toepassing blijft en dat 
de aanpassing in de inrichting van de uitgifte die is ingegeven door de Tweede Kamer slechts 
aanleiding geeft tot enkele aanvullende opmerkingen. Deze brief kan daarom beschouwd worden als 
een aanvulling op het advies van 25 oktober 2007.  
 
 
                                                      
1 Eventueel in combinatie met commerciële regionale radioprogramma’s, zodat tezamen het equivalent van zes landelijke 

radioprogramma’s wordt uitgezonden. 

Ministerie van Economische Zaken 
ICT & Toepassing 
Mevrouw dr. L.M.N. Kroon 
Postbus 20101 
2500 EC  'S-GRAVENHAGE 
2500EC20101 

 

 

Openbaar 



 

 

2

Radio oormerk 

OPTA en de NMa geven aan dat de keuze om frequentieruimte het oormerk radio te geven gemaakt 
kan worden als het ministerie het belangrijk vindt dat commerciële radiopartijen kunnen uitzenden via 
T-DAB.2 Door aan elk van de drie vergunningen de voorwaarde te verbinden dat er ten minste zes 
landelijke radioprogramma mee moeten worden doorgegeven, wordt iedere vergunninghouder beperkt 
in de keuze van aan te bieden diensten. Deze beperking sluit niet goed aan bij de Europese trend om 
over te gaan tot dienstneutrale uitgifte en het beleid zoals is neergelegd in de Nota Frequentiebeleid.3 
Juist deze dienstneutrale uitgifte bevordert innovatie en geeft vergunninghouders de mogelijkheid om 
in te spelen op veranderingen in de mediaconsumptie. OPTA en de NMa stellen niet dat de 
Staatssecretaris met de toevoeging van vergunningvoorwaarde om ten minste zes landelijke 
radioprogramma’s door te geven deze mogelijkheden wegneemt. Wel stellen OPTA en de NMa dat 
deze mogelijkheden hierdoor worden verkleind. 
 
Daarnaast willen OPTA en de NMa graag enkele problemen, die volgens hen bij de handhaving van de 
extra vergunningvoorwaarde kunnen ontstaan, aan de Staatssecretaris voorleggen. Zo vragen OPTA 
en de NMa zich af wat er gebeurt als er onvoldoende interesse4 blijkt te zijn in de gecreëerde ruimte 
voor achttien radioprogramma’s, of als blijkt dat partijen de vergunninghouder geen redelijke 
vergoeding wensen te betalen? Ook vragen OPTA en de NMa zich af hoe wordt vastgesteld tegen 
welke vergoeding de vergunninghouder deze radioprogramma’s aan moet bieden? Om problemen met 
handhaving te voorkomen dienen deze zaken zoveel mogelijk vooraf vastgelegd te worden in de 
vergunningvoorwaarden. Wanneer er onvoldoende interesse blijkt te zijn in de gecreëerde ruimte dan 
zou het volgens OPTA en de NMa voor de hand liggen om de bestemming weer te verruimen tot 
omroep. Op deze wijze wordt efficiënt frequentiegebruik bevorderd. 
 
Gelijk speelveld 

OPTA en de NMa begrijpen dat de Staatssecretaris de plek van radio in het digitale omroepplatform 
met behulp van de extra vergunningvoorwaarde die rust op de drie T-DAB vergunningen breed wil 
verankeren. Zoals de Staatssecretaris in zijn brief van 5 november 2007 terecht aangeeft kan digitale 
radio echter ook worden aangeboden met behulp van DVB-T, DVB-H en straks eventueel ook met de 
te verdelen frequentieruimte in de 2,6 GHz band. Om een gelijk speelveld te bevorderen adviseren 
OPTA en de NMa om vergunningvoorwaarden die verbonden worden aan de T-DAB vergunningen 
zoveel mogelijk gelijk te stellen aan vergunningvoorwaarden die gesteld worden aan vergunningen van 
frequentiebanden waarmee vergelijkbare diensten aan de eindgebruiker geleverd kunnen worden.5 De 
keuze van de Staatssecretaris om alleen aan de drie T-DAB vergunningen een extra voorwaarde te 
verbinden, komt hier niet aan tegemoet en schaadt het gelijke speelveld ten opzichte van 
vergunninghouders van DVB-T spectrum en frequentieruimte in de 2,6 GHz band. 
 
                                                      
2 Zie advies OPTA en NMa, 25 oktober 2007, kenmerk: OPTA/BO/2007/202247, paragraaf 3.2, pagina 16. 
3 Kamerstukken 2005-2006, 24 095, nr. 188. 
4 Onvoldoende interesse betekent dat er onvoldoende interesse is bij de door de vergunninghouder gestelde prijs. 
5 Zie advies OPTA en NMa, 25 oktober 2007, kenmerk: OPTA/BO/2007/202247, paragraaf 3.5, pagina 17-18. 
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Uitsluiting KPN6 

Omdat voor alle drie de kavels geldt dat in ieder geval ruimte geboden dient te worden aan zes 
landelijke radioprogramma’s, wordt op alle drie de kavels de ruimte die overblijft voor het aanbieden 
van mobiele videodiensten beperkt. Dit zorgt ervoor dat een partij die mobiele videodiensten wil 
aanbieden met behulp van één T-DAB kavel beperkt wordt in zijn concurrentiemogelijkheden met KPN 
(via DVB-H). OPTA en de NMa zijn van mening dat deze beperking niet aanzienlijk is, omdat de ruimte 
die ingenomen wordt voor het uitzenden van zes radiokanalen maar een klein gedeelte van de 
bandbreedte van het kavel beslaat. De conclusie van OPTA en de NMa inzake het 
uitsluitingsvraagstuk van KPN blijft dus in stand. Dit betekent dat in ieder geval voorkomen moet 
worden dat KPN alle drie de T-DAB kavels kan bemachtigen en dat daarnaast afhankelijk van de 
doelstellingen van de Staatssecretaris bepaald kan worden of verdergaande beperking van KPN 
noodzakelijk is. 
 
Doordat de extra vergunningvoorwaarde aan alle drie de te verdelen kavels wordt gekoppeld, blijven 
OPTA en de NMa van mening dat de drie kavels vanuit marktafbakeningsperspectief onvoldoende van 
elkaar verschillen om het advies omtrent uitsluiting van KPN te specificeren per kavel. Als het 
harmonisatievoorstel van de Europese Commissie ten aanzien van de bestemming van de L-band 
wordt aangenomen en dit de beperking van de bestemming tot radio onmogelijk maakt geeft de 
Staatssecretaris aan de gegarandeerde ruimte voor achttien radioprogramma’s te verdelen over de 
twee kavels in band III.7 Als deze situatie zich voordoet zou er naar de mening van OPTA en de NMa 
sprake kunnen zijn van drie vergunningen die vanuit marktafbakeningsperspectief voldoende van 
elkaar verschillen om het advies omtrent uitsluiting te specificeren per kavel. In dit geval zal de 
Staatssecretaris opnieuw moeten bezien of KPN specifiek voor het kavel in de L-band uitgesloten dient 
te worden. 
 
Ten slotte willen OPTA en de NMa aangeven dat zij het toejuichen dat de Staatssecretaris  
voortvarend aan de slag gaat met de uitgifte van T-DAB vergunningen. Naar aanleiding van deze brief 
zijn wij vanzelfsprekend bereid tot nadere toelichting en treden wij graag met u in overleg. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE    DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE 
POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,   NEDERLANDSE MEDEDINGINGSAUTORITEIT, 
 
namens het college,     namens de raad, 
Wnd Hoofd Breedband & Omroep   Directeur Concurrentietoezicht 
 
 
drs. D.I. Bos      mr. G.J.C.M. Bakker 

                                                      
6 Zie voor achtergrond: advies OPTA en NMa, 25 oktober 2007, kenmerk: OPTA/BO/2007/202247, hoofdstuk 2, pagina 7-15. 
7 Zie voetnoot 1, brief Staatssecretaris, 5 november, met kenmerk ET/IT/7130120. 


